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Velikonoční beránek mýtů zbavený
Pro dnešního člověka jsou Velikonoce třeba jen svátky
jara, rozpuku a znovuzrození přírody. Od pohledu ano,
jenže jejich význam a odkaz je mnohem hlubší.
Už jméno Velikonoce má v češtině původ od názvu
„Veliká noc“ a její tradice jde 2000 let nazpět do minulosti
přes židovský národ na přelomu letopočtů a dále až do
starověkého Egypta. Zde po čtyři sta třicet let, asi od
18. století p. n. l., Izraelité (potomci praotce Izraele) žili
v pohanském prostředí (pohané uctívali modly, ne Boha),
ale jako cizinci a vyznavači kultu živého Boha byli utlačováni a zotročováni. Proto před rokem 1400 před našim
letopočtem, na znamení Boží, v noci utíkají, pod vedením
Mojžíše, přes Rákosové moře na Sinajský poloostrov do
zaslíbené země. Izraelitům byl dán příkaz, jak se mají na
odchod připravit. Dle toho v každé rodině byl na ohni
upečený jednoroční beránek a snědený, aby nic nezbylo.
Více se o tom dočteme v biblické knize Exodus. Jenže jejich
dosavadní život byl nasáklý pohanstvím, takže brzy po
jejich útěku z Egypta, když se vůdce Mojžíš na několik dní
vzdálil, vyrobili si modlu zlatého telete (falešného boha;
neživý předmět, ke kterému se modlili) a jemu se klaněli.
Trestem za jejich nevěru k živému Bohu nikdo z celého
národa (mimo věrného Josua) do zaslíbené země nedošel,
až jejich děti, narozené během čtyřicetiletého putování po
poušti.
Na památku slavného odchodu z Egypta se v židovském národě každoročně po staletí slavil svátek Pesach
a s ním spojená oběť zabíjených beránků, obětních darů.
Toto období od stvoření světa (v dnešním pojetí třeba
řečeného Velkého třesku) až do smrti Jana Křtitele se
označuje Starý Zákon. Proč toto vše? Protože hříchem
našich prarodičů na úsvitu lidských dějin byl lidstvu
odňatý vstup do věčné nebeské radosti. Proto byl Bohem
slíbený Mesiáš (vykupitel), Syn Boží, který lidem, kteří mu
uvěří, zase navrátí možnost sdílet s Bohem věčnou
blaženost.
O mnoho staletí později, když v Judsku vládl král
Herodes, se židovské dívce Marii narodil Ježíš Kristus, Syn
Boží. Z jeho soukromého života toho nebylo mnoho
popsáno, ale když ve svých asi třiceti letech vystoupil na
veřejnost a tři roky předával svým učedníkům i široké
veřejnosti učení o Bohu a Božím království, nakonec byl
ukřižován a vstal z mrtvých. O tom máme velmi podrobný
autentický popis, kterému říkáme Nový Zákon. V tomto
článku stručně popíšu jen poslední dva dny života Ježíše,
též ve dnech největšího židovského svátku – Pesach,

Velikonoc. Ježíše zatkli vojáci římské okupační armády
skrze zradu Jidáše a odvlekli ho do kasáren římského
protektora Piláta. Po těžkém vyšetřování a krvavém
mučení, jak je nám známé z Křížové cesty, ho ukřižovali
v předvečer svátku Pesach. Třetího dne, podle židovského
počítání, vstal Ježíš svoji Božskou mocí ze smrti zpět do
života. V ruštině se neděli říká Vzkříšení (voskresenije), to
je den vzkříšení Ježíše. Proto neděle je výlučným svátkem
naší spásy a ničím nesmí být zneuctívána. Ježíšova oběť
života a smrti za spásu světa se přirovnává k obětnímu
beránkovi starého zákona, jak bylo napsáno vpředu. Proto
dodnes symbolem Velikonoc je beránek.
Co platilo po věky, to platí i dnes a bude platit stále. Bůh
žije, je, má nás všechny bez rozdílu rád a zve nás k sobě. Od
nás žádá, abychom Mu věřili a ctili Ho. Jestliže někdo říká,
že Bůh není, pak jenom proto, že Ho nehledá, odpírá
a vyhýbá se Mu, tedy se s Ním nemůže setkat. Chyba není
na Boží straně. Jako obraz není malíř, ale dílo malíře, tak
stejně svět je jen dílem Božím. Spektrum viditelné
a hmatatelné, tedy hmota s jejími nehmotnými atributy,
nám na Boha Tvůrce ukazují. Kdo hledá, najde!
Stanislav Tomšíček
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Vítání občánků na Desné
Pět dětí narozených v loňském roce bylo slavnostně
přivítáno mezi „deseňáky“ v neděli 5. března. Ke kolíbce si
už sám došel Vít Šimek, Timotej Vomočil, Marie Flídrová a stejně tak by to zvládl Matěj Wątroba, kdyby byl
přítomen. Roční klub dětí doplnila sedmiměsíční Gabriela
Vomáčková. Uvítání zahájil starosta obce, doplnily ho
svým vystoupením děti z mateřské školky a o hudební
doprovod se postarali Vojta a Štěpán Tomšíčkovi. Přejeme
novým občánkům a jejich rodičům, ať jim život plyne ve
zdraví, pokoji, štěstí a vzájemné lásce a radosti. Neboť
úplná, fungující a šťastná rodina je dar a je nejlepší
devízou pro výchovu dětí.

Timotej Vomočil

Gabriela Vomáčková

Marie Flídrová

Vít Šimek

Jarně - velikonoční očekávání
Letošní zimu byla zima. Po několika letech mírných zim
jsme se letos dočkali sněhové nadílky, mohli jsme oprášit
běžky a užívat si pěkných zimních projížděk „za humny",
aniž bychom museli někam daleko jezdit. Děti mohly
postavit sněhuláka, vyzkoušet sáňky a boby na našich
kopcích nebo bruslit na rybníku. Potrápilo nás docela
dlouhé mrazivé období, nepříjemný sníh na silnicích a ani
vleklá nachlazení se některým z nás nevyhnula. To pěkné
nám ve vzpomínkách zůstane, to nepříjemné už je snad
pryč a asi všichni se těšíme na hřejivé paprsky jarního
sluníčka, delší den a třeba i na venkovní práce. Receptů
proti jarní únavě je mnoho, a pravidelné svižné procházky
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jsou jedním z nich. Pro zdraví, duševní a fyzickou pohodu
je dobré denně ujít až 7 km (to je docela dost). Velikonoce
jsou spojovány s jarem, to protože opravdu časově spadají
do tohoto ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy
první neděli po prvním jarním úplňku). Křesťanské
Velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého
člověka. Pro někoho jsou to svátky jara, které oslavují
probuzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Krásné
prožití svátků velikonočních, a tak jako se příroda na jaře
zázračně proměňuje, také my lidé dostáváme novou chuť
do života.
Přeje redakce Deseňáčku.

Vážení spoluobčané,

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 21. 12. 2016

v letošním roce nás čeká řada důležitých akcí, které
vyžadují velkou finanční náročnost. Je to zejména rekonstrukce vodovodu od č. p. 91 – Dvořákovi po šachtu
u hasičské zbrojnice. K tomu bude třeba i součinnost
dotčených majitelů pozemků. Chceme též přebudovat část
technologické budovy střediska ZD na WC přístupné
z hřiště pro potřeby účastníků akcí konaných na hřišti.
Hřiště se týká i řešení problémů vlastnictví pozemků,
které se stále nedaří dotáhnout do zdárného konce
a odstranění stavu nedodržování ochranného pásma
vysokého napětí. Jednání s ČEZ stále pokračují.
V dohledné době se snad podaří osazení nového
svodidla u OÚ, aby odpovídalo stávající normě, což se po
ukončení jednání s Městským úřadem v Litomyšli bude
ihned realizovat. Dále probíhají i jednání se stavebním
úřadem a ZD o realizaci projektu zahumenní cesty.
Letos nás čekají i rozhodování o likvidaci odpadních
vod v obci. Současný územní plán Desné má navrženou
kanalizaci s odvodem na ČOV do Dolního Újezda. S tímto
řešením počítá i Pardubický plán rozvoje vodovodů
a kanalizací. Tento problém řešíme ve spolupráci s Horním
Újezdem a s odbornou firmou, která předloží podklad
k možné změně plánu kanalizace Pardubického kraje
a poté snad i obce podle předložených variantních řešení.
První akcí velkého společenského významu bude
2. června Den dětí Mikroregionu Desinka.
Loňský rok se této akce, které se zúčastní více než 160
lidí, výtečně zhostilo Poříčí, jak je v jejich obci zvykem
a práce pořádajících, od starších po mladé organizátory,
byla bezchybná. Očekávám při této akci, která na nás opět
po třinácti letech připadla, spolupráci širšího počtu
pořadatelů.
Další společenskou akcí velkého významu bude setkání
rodáků 1. července. Všechny podstatné věci potřebné
k zajištění jsou domluveny a i zde budeme očekávat
podporu a součinnost pro úspěch akce na takové úrovni
jako při setkání rodáků v roce 2012. Přeji Vám všem prožití
přicházejícího jara ve zdraví a spokojenosti.
Josef Jebousek

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2016
- předběžný souhlas k provedení nezbytného rozpočtového opatření č. 4/2016 na konci roku 2016
- rozpočtový výhled na rok 2017 – 2020
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
- čerpání finanční částky ve výši 67 148,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Desná, která bude použita na
plat zaměstnankyně, pracující na pozici chůva
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro akci přípojka knn Plch
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro akci „Desná u Litomyšle – přípojka
nn - Kroulík“
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko na akci
Výměna vodovodu od č. p. 91 po redukční šachtu
v obci Desná
- dodatky ke smlouvám o nájmu v bytech nad mateřskou školou se stávajícími nájemníky
- doplnění místního Programu obnovy venkova o akce
na rok 2017
- zrušení obecní knihovny v budově obecního úřadu
v Desné

Evidence obyvatel
Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2016:
- přihlášení k trvalému pobytu
- odhlášení z trvalého pobytu
- narození
- úmrtí

4 občané
5 občanů
5 občánků
3 občané

K 1. 1. 2017 je v obci Desná 334 obyvatel.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu
a poplatek ze psa za rok 2017

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se
uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 dle tohoto časového
rozpisu:
- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00 – 16.10 hodin
- stanoviště č. 2 – u kaštanu u Jebouskových
16.10 – 16.20 hodin
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20 – 16.30 hodin
- stanoviště č. 4 – mezi zast. U Zavoralů a Renzovými
16.30 – 16.40 hodin
- stanoviště č. 5 – u kříže
16.40 – 16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna
16.50 – 17.00 hodin

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za
svoz komunálního odpadu (550,- Kč za osobu/rok)
a poplatek ze psa, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek ze
psa musí být uhrazen do 31. 3. 2017 a poplatek za svoz
komunálního odpadu musí být uhrazen do 30. 4. 2017.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č.:
1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné.
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Narození

Jubilea
Karolína Kysilková
Tobias Lipavský

V tomto čtvrtletí oslavili:
Josef Rosypal
Josef Plch
Marie Kynclová
Jiřina Stříteská
Vlastimil Stříteský
Marie Vimrová

60 let
60 let
65 let
75 let
80 let
89 let

Úmrtí
Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Bohuslav Sýkora
Marie Neprašová
Josef Rosypal
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Obchod potravin a smíšeného zboží v Desné
děkuje za Vaši přízeň a přeje veselé
a hezky prožité Velikonoce

Tříkrálová sbírka 2017
Již po sedmnácté proběhla v sobotu 7. ledna 2017
v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.
Celkem bylo vybráno 242.830,- Kč. V letošním roce se
vybrala zatím nejvyšší částka za celou tradici koledování.
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
Horní Újezd
Osík
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
Vidlatá Seč

míře děkujeme těm, co naše koledníky přijali, zahřáli
čajem a obdarovali.
Dále chceme poděkovat Otci Adamovi, který nám také
při této sbírce pomáhá, starostům obcí za jejich ochotu
a vstřícnost ohledně organizace sbírky. Poděkování také
patří firmě ABPLAST s.r.o., která nám pro všechny
tříkrálové skupinky vyrobila komety z plastu a Jirkovi
a Jakubovi Tomšíčkovým z Desné za výrobu dřevěných
držadel ke kometám.
Farní charita Dolní Újezd

17.361,- Kč
23.077,- Kč
88.637,- Kč
30.995,- Kč
34.580,- Kč
27.862,- Kč
20.318,- Kč

Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu
jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky
najdete na webu Farní charity Dolní Újezd na tomto
odkaze:
http://dolniujezd.charita.cz/trikralovasbirka/trikralova-sbirka-2017/
Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím
skupinek, rodičům i dětem, že nám v letošním opravdu
mrazivém počasí pomohli sbírku uskutečnit a v nemalé
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Informace o Základní škole Dolní Újezd
tových komisí 2. st. - ČJ - J. Adamský, M - M. Fialová,
společenské vědy - J. Švecová, cizí jazyk - Z. Jiránková,
přírodní vědy - J. Lněnička, webové stránky školy L. Krásná

Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, příspěvková
organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd
Součásti školy: základní škola, školní družina a klub,
školní jídelna.
Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání v rámci
povinné školní docházky v souladu s právními předpisy.

Nepovinné předměty: výuka římskokat. náboženství pro
žáky 1. – 9. roč. – p. Theimrová, p. Jareš, p. Rádek,
P. Grabiec, p. Chadimová

V 1.–9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP
Základní škola, č. j. 11316. (Úpravy ŠVP od 1. 9. týkající se
inkluze a podpůrných opatření k integrovaným žákům).

Péče a pozornost je mj. věnována integrovaným žákům se
zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou
poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální
a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči) a vycházejícím žákům - volba povolání,
přihlášky, nabídky středních škol, burza škol. Pozornost
bude opět věnována technickému vzdělávání - spolupráce
hlavně se středními školami, vybavování dílen.
Problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti
zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice
k BOZP. Problematika prevence dle preventivního
programu ZŠ - 1. st. p. Stráníková, 2. st. p. Soukup (spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování
preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech).

Počet tříd: 16, kromě 6. a 7. roč. jsou dvě třídy v ročníku.
Počet žáků: 315 (166 chlapců, 149 dívek), na I. st.
(v 1. – 5. roč.) je 195 žáků, na II. st. (6. – 9.roč.) je žáků 120,
škola je jednou z největších venkovských škol okresu
(kraje), průměrný počet žáků ve třídě je 20.
ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí:
Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín,
Mladočov, Budislav, Osík.
Složení pedagogického sboru:
Vedení školy:
ředitel
zástupce ředitele
výchovný poradce
preventista
metodik ICT
koordinátor ŠVP

– Jiří Lněnička
– Marie Andrlová
–
-

Kamila Kapounová
Stanislav Soukup (2. st.),
Lenka Stráníková (1. st.)
Tomáš Fliedr
Zuzana Brůnová

–
-

Krásná Ludmila
Brůnová Zuzana
Stráníková Lenka
Ropková Marie
Horodyská Lenka
Doubková Jitka
Drábková Ilona
Hájek Josef
Jiráčková Petra
Melšová Kateřina
Švecová Jana
Brůna Václav
Fialová Martina
Fliedr Tomáš
Leischnerová Pavlína
Kapounová Kamila

Zájmová činnost – kroužky:
- pěvecký sbor pro žáky I. st. – p. Hájek (příprava hud.
vystoupení, hud. rozvoj dětí)
- pěvecký kroužek pro II. st. – p. Andrlová (zaměřeno na
pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)
- sportovní hry pro 1. st. - p. Fliedr, p. Brůna (spolupráce
s celorepublikovou asociací školních sportovních
klubů)
- sportovní hry - 2. st - p. Brůna
- přírodovědný kroužek - p. Lněnička
- příprava na zkoušky na SŠ pro 9. tř - Čj, M
- p. Kapounová, p. Fialová, p. Švecová
- základy ruského jazyka - pro žáky 2. st. - p. Krásná
- základy francouzského jazyka - pro žáky 2. st. - p. Hrubá
- činnost redakční rady školního časopisu - p. Soukup

třídní učitelé:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.
7.
8.A
8.B
9.A
9.B

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu –
p. Adamská, p. Sedliská , p. Švecová, p. Brůna
- sportovní hry pro chlapce - 1.- 9. roč.
- výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné
akce
- rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK,
provoz od 6.30 hod.

bez třídnictví: Stanislav Soukup, Zlata Hrubá, Zdena
Jiránková, Josef Adamský

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba
v pondělí dopoledne

vychovatelky šk. družiny a klubu: Adamská Helena, Jitka
Sedliská a Švecová Dagmar

Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou
žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy
v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických
a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo
z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy
kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp.
olympijský den, vánoční besídky.

asistentky pedagoga: Dagmar Švecová, Jana Jarešová,
Šárka Klusoňová, Karolína Šimková, Květoslava Šraitrová, Jana Kladivová
Vedoucí metodického sdružení I. st. - K. Melšová, předmě-
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Další nabídka:
- plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. roč. (v rámci výuky
TV)
- pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky
5. roč. - (polovina května)
- branně turistický kurz pro žáky 8. roč.
- poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč.
v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve
spolupráci s ČČK - Mladý zdravotník a se SZŠ
Svitavy - minikurz první pomoci pro žáky 2. st.
- spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd (Nonstop
čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře,
setkání se známými spisovateli)
- pitný režim – podávání teplého čaje – ve spolupráci
se SRPŠ (p. Adamský, kuchařky ŠJ + provozní
zaměstnanci
- školní mléko, ovoce do škol - pro žáky 1. st., celostát
ně dotované (p. Jiráčková, p. Drábková)
- Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih
(p. Horodyská)
- charitativní akce: adopce na dálku - Simon Soren,
CPK CHRPA atd. (p. Leischnerová, p. Ropková)
- sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů, PET
víček

Zima v TJ Horní Újezd
Zatímco pro mnohé je zimní období časem odpočinku,
naše tělovýchovná jednota i přes zimní měsíce nezahálela.
Vánoční období bylo ve znamení dvou tradičních akcí.
25. prosince se kulturní dům zaplnil návštěvníky tradiční
Štěpánské zábavy. Hrál Modrý Mauricius, panovala dobrá
nálada, večírek se vydařil. Druhou akcí byl stále prestižnější turnaj ve stolním tenise. Poprvé v historii ho letos
vyhrála žena – Petra Jasanská z Němčic.
V lednu se členové TJ sešli při valné hromadě. Jejím
vrcholem byla volba nového výkonného výboru.
Staronovým předsedou se stal Zdeněk Beneš st.
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali ve spolupráci
s kulturní komisí obce Horní Újezd dětský karneval. A i tato akce se povedla. Plný kulturní dům toho byl důkazem.
V lednu začala zimní příprava všech našich družstev.
Mladší přípravka trénovala úterý - čtvrtek v tělocvičně
na Krásňovsi. V úvodních týdnech ji trápila malá docházka, což se následně zlepšilo. První turnaj v roce 2017
absolvovala mladší přípravka v sobotu 25. 2. v tělocvičně
ZŠ Dolní Újezd. První mistrovský turnaj nás čeká o
víkendu 15. - 16. 4. ve Svitavách.
Pondělní a středeční odpoledne byla v tělocvičně na
Krásňovsi vyhrazena pro starší přípravku. U trenérů
panuje s účastí hráčů spokojenost. Přípravu si tým zpestřil
bruslením v Poříčí. V neděli 5. 2. se starší přípravka
zúčastnila halového turnaje v dolnoújezdské tělocvičně.
První mistrovský turnaj se uskuteční o víkendu 15. -16. 4.
v Litomyšli
Dolnoújezdskou tělocvičnu mělo jako svoji základnu
dorostenecké souklubí Dolní Újezd/Horní Újezd. Tréninky probíhaly střídavě v hale i venku třikrát týdně –
– v úterý, středu a v pátek. Teď se už dorostenci přesunuli
ven. V prvním přátelském utkání prohráli vysoko na
litomyšlské umělce se souklubím Litomyšl/Cerekvice.
Dorost zahajuje jarní část soutěže 19. 3. v Moravské
Třebové.
Muži v zimním přípravném období trénovali třikrát
týdně. Tréninky byly zaměřeny především na nabírání
fyzické kondice. Novým trenérem se stal jednačtyřicetiletý
Radek Svoboda z Pomezí. Mužstvo posílil Jiří Doubrava,
který má zkušenosti z vyšších soutěží. Naopak velkou
nepříjemností je zranění brankaře Pavla Škeříka, kterého
na jaře na hřišti určitě neuvidíme. Na post brankařské
jedničky u mužů tak byl přeřazen Vojtěch Havlík z dorostu.
Muži zatím sehráli tři přátelská utkání na umělkách ve
Svitavách a v Litomyšli, a to proti velice kvalitním soupeřům (Svitavy U19, Proseč, Svitavy „B“). Všechny tři zápasy
skončily naší porážkou. Muži zahajují jarní část I.B třídy 25. 3. v Libchavách.
Na jaře nás jako obvykle čeká velká porce fotbalu. Kromě
toho uspořádáme v KD Horní Újezd další dvě kulturní
akce. 22. 4. se na pódiu znovu objeví legendární kapela
Habal. O měsíc později, 20. 5., budeme pomáhat současné
nejslavnější místní punkové kapele Upside Down při křtu
nového CD.
Veškeré dění v TJ Horní Újezd můžete sledovat na našich
internetových stránkách www.tjhorniujezd.cz a sociálních
sítích. Náš profil tjhorniujezd najdete na facebooku,
instagramu, twitteru a youtube.
Mgr. Zdeněk Beneš

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:
čtvrtek 6. dubna
čtvrtek 25. května
- konzultace pro pozvané rodiče
konzultace a schůzky se zákonnými zástupci
kdykoliv během roku dle dohody
Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 11. dubna 2017.
Přijímací zkoušky – možnost podání 2 přihlášek, talentové
zkoušky v průběhu ledna (stanoví ředitel SŠ)
Termíny prázdnin: velikonoční – 13. – 14. 4. – čt – pá
Období školního vyučování bude ukončeno 30. 6. 2017
Další zaměstnanci školy: účetní – p. J. Hladíková - vedení
podvojného účetnictví (část. úvazek)
Stravování školní a pro cizí strávníky:
– vedoucí ŠJ – p. Lipavská
– kuchařky – p. Zerzánová, p. Kladivová,
p. Kysilková, p. Čejka, p. Částková
Provozní zaměstnanci:
školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p. Romportl
úklid – p. Matoušová, p. Štanclová M., p. Chadimová,
p. Šinkorová
Při ZŠ existuje SRPŠ - ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.
Složení školské rady: předseda L. Jareš, J. Čejka,
F. Mokrejš, Jan Švec, Z. Jiránková, L. Stráníková
Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150,
telefon ŠJ 461 631 115,
e-mail: skola@zsdu.cz
web. : www.zsdu.czd
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Zemědělské družstvo Dolní Újezd na prahu roku 2017
Tradičně v prvních březnových dnech se v naší obci
schází členové družstva na výroční členské schůzi.
Hodnotí uplynulý rok, schvalují hospodářské výsledky,
ale také jednou za 4 roky volí nové družstevní orgány, tj.
představenstvo a kontrolní komise. Členská schůze byla
příležitostí k posouzení uplynulého volebního období, ale
i připomenutí 25 let od transformace družstva, která
vyřešila vlastnické vztahy členů k družstvu.
Uplynulé čtyřleté období bylo mimořádně úspěšné.
Došlo k dalšímu zvýšení výnosů plodin, např. u obilovin
na 7 t/ha, řepky na 4 t/ha, máku přes 1 t/ha. Dojivost krav
se u stáda 2 200 ks krav zvýšila na 10 512 lt, to už je úroveň
předních evropských chovů. Zisk družstva je převážně
investován do modernizace strojového parku, stavebních
investic /vybudování nového kravína ve Vidlaté Seči pro
600 ks krav, silážní žlaby, vodní vrty na rozhodujících
střediscích/ i do nákupu půdy. Rostou odměny zaměstnanců, nájemné z půdy, členové se podílí na zisku družstva.
V období od transformace se podařilo vyrovnat veškeré
závazky vůči oprávněným osobám v hodnotě 250 mil. Kč.
Družstvo využilo všech možností k rozšíření výrobní
základny s cílem získat další půdu případně majetek.
Účast v privatizaci Státního statku ve Svitavách umožnila
získat hospodářství Čistá, část půdního fondu v Janově
a provoz Kamenné Horky. Dále jsme rozšířili naše hospodaření o Zemědělské družstvo Příluka a ZDCHP Litomyšl.
Dnes družstvo obhospodařuje více jak 8 500 ha půdy, je to
o více jak 2 200 ha než v roce 1989.
V rámci obnovy strojových investic se pořizují výkonné
traktory, které umožňují využívat širší záběry strojů, tím
se snižuje počet přejezdů po poli. Přibývá strojů s automatickým naváděním zejména postřikovačů, rozmetadel,

traktorů. Umožňuje to přesnější dávkování hnojiv,
prostředků ochrany rostlin a tím jsme šetrnější k životnímu prostředí.
V posledních 10 letech se realizoval energetický program, který vedle rostlinné výroby a chovu skotu tvoří 3. pilíř družstva. Zahrnuje 3 bioplynové stanice, které vyrábí
cca 20 mil. kWh ročně, ale především zhodnocují objemná
krmiva /senáže, siláže/ nevhodná pro živočišnou výrobu
/skrývky silážních jam/. Vedlejší produkt bioplynových
stanic tzv. digestát částečně nahrazuje umělá dusíkatá
hnojiva. Bioplynové stanice řeší i hnojnou koncovku stájí
dojnic, využívají kejdu, která se příznivě projevuje
v tvorbě bioplynu. Bioplynové stanice k rostlinné
a živočišné výrobě patří.
Dobré hospodaření je a vždy bude závislé na sepětí
rostlinné a živočišné výroby. Chov skotu má rozhodující
vliv na zvyšování úrodnosti půdy a to má větší význam
než např. efekt z výroby mléka. Umožňuje pěstování
plodin, které jsou zlepšujícími plodinami v osevním
postupu, vrací do půdy organická hnojiva tolik potřebná
pro tvorbu humusu a tím i k zvyšování půdní úrodnosti.
V poslední době sílí tlak na nákup půdy. Radíme
vlastníkům, ať si váží půdy a neprodávají. Pokud někdo
potřebuje půdu prodat, nabídněte ji našemu družstvu,
které zde hospodaří a nedávejte šanci spekulantům.
Platíme ihned a na solidní ceně se určitě domluvíme.
Na stránkách Obecních novin dostáváme každý rok
příležitost seznámit veřejnost s naší činností, abychom
občany informovali o problematice zemědělského
hospodaření a tím přispěli k lepšímu vzájemnému
pochopení.
Přejeme všem občanům hodně zdraví a příjemné prožití
svátků jara.
Ing. Václav Klejch
předseda představenstva

Řidiči zpozorněte
V Litomyšli ve vybraných úsecích kontrolují rychlost
automobilů stálé radary. V polovině měsíce března
letošního roku začal zkušební provoz, na který má ve
druhé polovině dubna navázat ostrý start projektu.
Řidiči budou pod dozorem v celkem třech lokalitách.
První je komunikace na Moravské. Ve směru od Svitav
do centra budou motoristé pod dohledem zhruba 450 metrů. V opačném směru si musí řidiči dát pozor ve více než
půlkilometrovém úseku od Nového kostela až po čerpací
stanici. Druhou, stále sledovanou oblastí bude okolí
nemocnice, konkrétně komunikace na J. E. Purkyně, kde
bude zařízení kontrolovat rychlost projíždějících vozidel
od vjezdu do nemocnice až po odbočku do lokality Na
Řetízku. I v tomto téměř 400 metrů dlouhém úseku bude
měření pro oba směry. Posledním místem, kde se objeví
měřící technika, bude ulice T. G. Masaryka. Řidiče mířící
od autobusového nádraží k základním školám tam čeká
skoro 400 metrový kontrolovaný úsek. Měření začne
nedaleko za odbočkou na Dukelskou a skončí u budovy

městského úřadu. Ve směru ke kruhovému objezdu
u nemocnice pojedou motoristé po ulici T. G. Masaryka
přesně 615 metrů pod dohledem radaru – od střední školy
zahradnické a technické až téměř k hranici autobusového
nádraží. Měřiče ve formě bran budou zaznamenávat
rychlost v celých úsecích. Řidiče na ně upozorní dopravní
značení. Radary zaregistrují vjezd a výjezd vozidla, jeho
poznávací značku i čas, za jakou dobu automobil trasu
projel.
Převzato a zkráceno z Lilie 3/2017
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Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018

Pozvání na zdravotní
vycházku, tentokrát
Andrlův chlum

Mateřská škola Desná, okres Svitavy,
oznamuje rodičům, že zápis dětí
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční
dne 15. května 2017.

Sejdeme se v pondělí
8. května 2017 v 8 hod u hasičské zbrojnice. Je třeba
domluvit mezi účastníky
skupinky na dopravu osobními auty do Ústí nad Orlicí.
Zaparkujeme u mostu přes
řeku Třebovku 326 m. n. m.
Vydáme se po modré a zelené turistické značce na
Andrlův chlum 559 m. n. m. s převýšením 241 m.
Vystoupáme na rozhlednu Stříbrná krasavice. Ochutnáme
dobrůtky na chatě Hvězda a sejdeme po zelené podél
Křížové cesty zpět na parkoviště. Celá trasa je dlouhá asi
5 km. Vycházka je vhodná i pro menší děti. Jako vždy je
možno trasu zkrátit, ale také prodloužit.

Přihlášku začneme vydávat 12. dubna 2017.
Vyplněnou jí vraťte zpět nejpozději
15. května 2017.
Pro tento školní rok je v MŠ 9 volných míst
(takový počet dětí odchází do základní školy).
Celková kapacita školy je v současné době 35 dětí.
Mateřskou školu můžete se svým
dítkem navštívit
dne 5. 5. 2017 od 8.00 do 10.00 hodin,
kdy se koná Den otevřených dveří.
Těšíme se na Vás!!!
Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy

Na hojnou účast se těší organizátoři.

Obrázek vybarvěte, vystříhněte a slepte

Naše milé dětičky,
namáhejte ručičky
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Pamětní kniha obce Desné

pokračování příště
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Zprávičky z naší školičky
projektu jsou dále hrazeny náklady na další vzdělávání
pedagogických pracovníků či besedy pro rodiče i veřejnost přímo v mateřské škole. Další beseda bude 18. 4. od
16.00 hodin. Bližší informace budou na nástěnce u obchodu či na internetových stránkách školy.
Školka je dále začleněna v dotačním programu evropských strukturálních fondů:
„Výzkum, vývoj a vzdělávání“ konkrétněji v projektu
„Cestou vzájemného porozumění na území ORP
Litomyšl“. Tento projekt zajišťuje školám na území
Litomyšlska školního asistenta na 4 hodiny denně v současnosti za minimální podpory zřizovatelů.
Naše škola má chůvu i školního asistenta v jedné osobě.
Paní Kristýna Holomková z Dolního Újezdu pracuje
dopoledne jako chůva, odpoledne jako školní asistent.

I když je již začátek kalendářního roku dávno za námi,
ráda bych Vás informovala o řadě novinek, které vstoupily v platnost k datu 1. 1. 2017.
Jejich realizace začne až začátkem nového školního
roku, tedy 1. 9. 2017.
K nejzásadnějším z těchto novinek je bezesporu zavedení povinného předškolního vzdělávání.
Děti, které dosáhnou 5 let do konce měsíce září 2017,
musí nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání.
To znamená, že v MŠ musí být povinně 4 hodiny denně
(tedy od 8. 00 do 12. 00 hodin). Nepřítomnost bude omlouvat písemně podobně jako na základní škole – buď lékař či
rodič.
Nově je také stanoven termín zápisu do mateřské školy.
Již nebude v dubnu, ale v květnu.
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého
dítěte, budou muset mít k zápisu výsledek vyšetření
z poradenského zařízení o doporučení odkladu školní
docházky.
Nově se zavádí tzv. spádové školské obvody pro
mateřské školy. Zřizovatel stanoví městské obvody, u nás
vesnice, které jsou pro danou mateřskou školu spádové.
Děti z těchto vesnic budou naší MŠ přednostně přijímány.
Novinkou je také snižování počtu dětí ve třídách.
Za každé dítě mladší tří let věku se počet dětí v MŠ musí
snížit o 2. My máme tento školní rok zapsáno 6 dětí
mladších tří let. K těmto dětem je ve škole zařazena další
pracovnice – tzv. chůva – na 4 hodiny denně. Tuto chůvu
platíme z dotačního programu ,,tzv. šablon“. Z tohoto

Mimo tyto novinky škola funguje obvyklým způsobem.
Koná se řada pravidelných aktivit. Jmenuji např.
lednové kino v Litomyšli se staršími dětmi, únorové
karnevalové dopoledne, narozeninovou oslavu dětí
narozených v lednu, únoru a březnu, preventivní vyšetření očí dětí, divadýlko v MŠ či zahájení plaveckého výcviku
starších dětí.
Už teď se moooc těšíme na jarní měsíce, kdy nás čekají
další zajímavé akce – návštěva první třídy, jarní tvořivá
dílnička s rodiči, čarodějnice…. a hlavně, budeme moci
trávit více času na sluníčku - na školní zahradě!!!
text: Bc. Anna Veselíková, ředitelka
foto: Nikola Kvapilová, DiS., učitelka
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Karneval 2017
Poslední lednovou sobotu, což bylo dvacátého osmého,
se konal již tradiční dětský karneval pořádaný SDH
Desná, který byl stejně jako v loňském roce v Kulturním
domě v Horním Újezdě. Tématem letošního karnevalu
byli princezny a superhrdinové. Na náš karneval zavítalo
něco přes 40 dětí v nejrůznějších maskách. Mohli jsme
vidět princezny jako z pohádek, Thory, rytíře, Supermany,
Batmany, ale například i indiána, policistu, sněhuláka,
žabáka či hasiče. Pro děti byla připravena spousta sportovních i dovednostních disciplín. Na začátku děti probíhaly
slalom mezi houpajícími se lahvemi, pak si zadováděly
u přeskakování po kamenech. Následoval hod Thorovým
kladivem na cíl a skládání obrázků. Děti se poté rozdělily
do tří skupinek ke třem princeznám a začaly týmové hry.
První hrou byla chůze v obrovských gumácích, poté děti
v misce hledaly obrázky, které začínají na písmeno S. Po
ukončení těchto dvou her zjistily, že jim chybí jejich
princezny, a proto se je musely vydat hledat. Na našem
karnevalu samozřejmě nechyběla ani nejoblíbenější hra
„židličkovaná“. Na konci krásného odpoledne jsme
vyhlašovali devět nejlepších masek, a to tři nejkrásnější
princezny, tři nejkrásnější superhrdiny a tři nejkrásnější
masky mimo téma. Balíček s překvapením si ale samozřejmě odneslo domů každé dítě. Ráda bych dodala, že
karneval si dle mého názoru neužívají jen děti, ale
i dospělí. Děkujeme všem za pomoc při přípravách, průběhu a budeme se na Vás těšit příští rok.
Petra Šauerová

Hasičský ples 2017
V sobotu 28. ledna se po dětském karnevalu konal také
tradiční hasičský ples, na který k nám poprvé zavítala
větší kapela – Fízl Band. Tato kapela předčila naše očekávání, jelikož nejenže hráli a zpívali skvěle, ale neměli
problém zahrát jakoukoliv písničku, kterou jsme si
vymysleli. V souladu s tím musím uznat, že tento velký sál
prospívá večerní zábavě, protože na tančení je mnohem
víc místa (a že letos tančili v jednu chvíli asi vážně všichni).
Oproti tradici se o půlnoci letos nesešli všichni uprostřed

parketu na „židličkovanou“, ale na okraji parketu, kde
dostali do rukou talíř s opravdu luxusním hovězím
guláškem od mistra kuchaře Aleše Lipavského. Hodně se
tančilo i pilo (až do rána) a většina hostů si odnesla i nějaké
výhry z velice bohaté tomboly. Všichni se dobře bavili a to
je jeden z hlavních důvodů, proč takovéto akce pořádáme.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás zase příští rok.
Petra Šauerová
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